ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Καλπάκι, 13 / 07 / 2015

∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Αρ. Πρωτ.: οικ. 6085

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. ∆/νση: Καλπάκι, 440 04
Πληρ.: Ευµορφία Σίδερη
Τηλ.: 2653360120
E-mail : dinospogoniou@pogoni.gr

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ - ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “POLYPHONIC
SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL
CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”»

Προϋπολογισµού: 43.500,00 ευρώ

ΚΩ∆. Έργου : Ι1.31.12
Συγχρηµατοδοτείται
κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
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Ο ∆ήµαρχος Πωγωνίου
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ.Απόφ.11389/93), του Π.∆.60/2007 και του
Ν.4281/2014, µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης) στο σύνολο των ειδών και εφόσον πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές των ειδών του άρ. 5 της διακήρυξης. Το έργο αφορά την
προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ακουστικού – ηχητικού
εξοπλισµού στο ∆ιασυνοριακό Κέντρο Προώθησης του Πολυφωνικού Τραγουδιού, το
οποίο θα δηµιουργηθεί σε υφιστάµενο κτίριο στον οικισµό Κτισµάτων, µε στόχο την
προώθηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς παραδοσιακών πολυφωνικών τραγουδιών και
χορών, τη βελτίωση της ελκυστικότητας και την οργανωµένη υποστήριξη της
τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής παρέµβασης και ειδικότερα την ανάπτυξη του
«Θεµατικού Τουρισµού».
ΑΡΘΡΟ 1ο
∆απάνη
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι σαράντα τρεις χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ (43.500 €) µε το Φ.Π.Α. ή τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια
εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (35.365,85€) χωρίς Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Πληροφορίες
Τα τεύχη του διαγωνισµού (υπ’ αριθµ. 24/2015 µελέτη, διακήρυξη, έντυπο τιµολογίου
προσφοράς ∆ήµου) µπορούν να ζητηθούν από

το Γραφείο Προµηθειών, Υλικού

Εξοπλισµού και Υπηρεσιών του ∆ήµου Πωγωνίου, Τηλ. 2653360120, ΦΑΞ:
2653360103 και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου στο διαδίκτυο www.pogoni.gr .
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός και η αποσφράγιση των δικαιολογητικών ,από την αρµόδια Επιτροπή
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης, θα γίνει στο κεντρικό δηµοτικό κατάστηµα στην έδρα του
∆ήµου Πωγωνίου, στο Καλπάκι την 29 / 07 / 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10: 00
(λήξη επίδοσης προσφορών).

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για λόγους

ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια µέρα την
επόµενη εβδοµάδα δηλαδή την 05 / 08 /2015
προσφορών) στον ίδιο χώρο.
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και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης

ΑΡΘΡΟ 4ο
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ'
αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Τεχνικές προδιαγραφές
Τα είδη της προµήθειας του ακουστικού – ηχητικού εξοπλισµού θα πρέπει να
συµµορφώνονται µε τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στην υπ’
αριθµ. 24/2015 µελέτη:
Είδη προµήθειας ακουστικού – ηχητικού εξοπλισµού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Γενικά
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε σηµεία που θα υποδείξει η Αναθέτουσα
Αρχή.

ΝΑΙ

Προενισχυτής 8 καναλιών
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου.
Απαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
3

8 κανάλια ενίσχυσης

ΝΑΙ

∆υνατότητα απευθείας σύνδεσης οργάνου

ΝΑΙ

Remote gain

ΝΑΙ

Σύνδεση Ethernet

ΝΑΙ

Remote controlled gain

ΝΑΙ

S/n ratio 119 db a weighted

ΝΑΙ

Σύνδεση Audio over Ethernet

ΝΑΙ

Μόνιτορ ηχεία
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου.

ΝΑΙ

Απαιτούµενη Ποσότητα.

1 σετ

Input format: Αναλογικό

ΝΑΙ

Αυτοενισχυόµενο

ΝΑΙ

Συχνότητες Crossover: 3 kHz

ΝΑΙ

Συχνοτικό Εύρος ± 2 dB (48 Hz - 20kHz)

ΝΑΙ

Συχνότητική απόκριση 41 Hz – 25 kHz (-6 dB)

ΝΑΙ

SPL peak: 115dB

ΝΑΙ

High efficiency bass driver: 165mm

ΝΑΙ

Ισχύς ενισχυτή ανά κανάλι: 90W bass + 90W treble

ΝΑΙ

AD/DA Μετατροπέας 8 καναλιών
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου.
Απαιτούµενη Ποσότητα.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ
1

Αναλογικά κανάλια εισόδου (Analogue line inputs): 8

ΝΑΙ

Ακρίβεια A-D, D-A: 24-bit /192khz

ΝΑΙ

Crosstalk Input or Output to Input: <-90 dB (all otherchannels at 0 dBFS)
Crosstalk Input or Output to Output: <-100 dB (all other channels at 0

ΝΑΙ

dBFS)
Σύνδεση Audio over Ethernet

ΝΑΙ

∆υναµική Περιοχή 119db A-weighted
Παραµόρφωση THD+N 0.001% unweighted
Κάρτα για πρόσθετα

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου.

ΝΑΙ

Απαιτούµενη Ποσότητα.

1

4 x SHARC 21469 Floating-point Coprocessors Chips

ΝΑΙ

Analog Classics UAD-powered Plug-in Bundle

ΝΑΙ

PCIe format

ΝΑΙ

∆ειγµατοληψία µεχρι 192khz

ΝΑΙ

3 x UAD-powered Plug-ins

ΝΑΙ

AD/DA Μετατροπέας 16 καναλιών
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου.
Απαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
1

Αναλογικά κανάλια εισόδου (Analogue line inputs): 16

ΝΑΙ

Ακρίβεια A-D, D-A: 24-bit /192khz

ΝΑΙ

Αναλογική είσοδος (Analog Inputs): 2 x DB25

ΝΑΙ

Αναλογική έξοδος (Analog Outputs): 2 x DB25

ΝΑΙ

Θύρα Ethernet

ΝΑΙ
ΝΑΙ

∆υναµική Περιοχή 119db A-weighted
Παραµόρφωση THD+N 0.001% unweighted

ΝΑΙ

Σύνδεση Audio over Ethernet

ΝΑΙ

Κάρτα HOST 256 καναλιών
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου.
Απαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
1

128 inputs / 128 outputs

ΝΑΙ

24-bit/192kHz audio

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Latency< 3ms
Αudio quality: 120dB

ΝΑΙ

Audio over ethernet

ΝΑΙ

Μεταγωγέας (SWITCH)
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Απαιτούµενη Ποσότητα.
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ΝΑΙ
3

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Θύρα Ethernet

ΝΑΙ

Αριθµός θυρών >= 20

ΝΑΙ

Ταχύτητα ∆ικτύου: 10/100/1000 Mbps

ΝΑΙ

Χαρακτηριστικά Θυρών: MDI/MDIX Uplink

ΝΑΙ

Κονσόλα ελέγχου
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
1

Έλεγχος 8 καναλιών (Two banks of 8 channel controls)

ΝΑΙ

Αποσβεστήρας αφής 100mm (Touch sensitive 100mm motorised faders)

ΝΑΙ

Κωδικοποιητές αφής (16 x touch-sensitive V-Pot encoders)

ΝΑΙ

16 x digital scribble strips

ΝΑΙ

Τµήµα µέτρησης µε LED για κάθε κανάλι και έξοδο (10-segment LED metering

ΝΑΙ

for
each channel and output)
Κάρτα αποθήκευσης SD (for profile storage)

ΝΑΙ

Μετατροπείς 24-bit/96kHz (Alpha-link-quality converters)

ΝΑΙ

Προενισχυτές: 2xSuperAnalogue 9000K (2 x SuperAnalogue 9000K series

ΝΑΙ

microphone preamplifiers with 20dB pad, phantom power, phase reverse,
hi-Z input,
and a highpass filter)
∆ύο έξοδοι µικροφώνων

ΝΑΙ

∆υο είσοδοι ακουστικών 2 x 1/4" (headphones inputs)

ΝΑΙ

Θύρες USB: 4

ΝΑΙ

Θύρα Ethernet

ΝΑΙ

Βάσεις ηχείων
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
1

Βάσεις δαπέδου µεταλλικές

ΝΑΙ

Σύστηµα διαχείρισης καλωδίων

ΝΑΙ

Μικρόφωνα A
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
2 ζεύγη

Εύρος συχνότητας: 20 to 20,000 Hz (Frequency range)

ΝΑΙ

Ευαισθησία: 20 mV/Pa (-34 dBV) +/-0.5 Db (Sensitivity)

ΝΑΙ

Μέγιστο SPL: 200/400/800/1600 Pa = 140/146/152/158 dB (0/-6/-12/-18
dB) for 0.5% THD

ΝΑΙ

Τροφοδοσία µε phantom power 48V

ΝΑΙ

Αντίσταση: <=200 ohms

ΝΑΙ

Μεταλλική βαλίτσα φύλαξης, 2 αντικραδασµικές βάσεις, 2 αντιανεµικά, βραχίονα
στήριξης για X/Y recording

ΝΑΙ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Μικρόφωνα B
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
2

Πυκνωτικό µικρόφωνο, καρδιοειδές

ΝΑΙ

Ευαισθησία 9MV/PA
Aπόκριση συχνότητας 20Ηz-20kΗz

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Μέγιστο SPL: 155 Dβ

ΝΑΙ

Eπιλογές bass-cut filters:2

ΝΑΙ

Eπιλογές προευαισθησίας: 3

ΝΑΙ

Μικρόφωνα Γ
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.
Aπόκριση συχνότητας 20Ηz-20kΗz

ΝΑΙ
2
ΝΑΙ

Ευαισθησία:
23 mV / Pa (-33 dBV), cardioid
20 mV / Pa (-34 dBV), omni

ΝΑΙ

23 mV / Pa (-33 dBV), figure-8
Dynamic range of FET mic. Amp. 135 dB-A

ΝΑΙ

Dynamic range of Tube mic. Amp. 128 dB-A

ΝΑΙ

Μικρόφωνα ∆
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
1

Πυκνωτικό µικρόφωνο µε υπερκαρδιοειδή κάψα.

ΝΑΙ

Aπόκριση συχνότητας 20Ηz-20kΗz

ΝΑΙ

Ευαισθησία: 4.5 mV/Pa

ΝΑΙ

Αντίσταση: 50 ohms (Rated impedance)

ΝΑΙ

Μέγιστο SPL for THD 0.5%: 150 dB

ΝΑΙ

Εύρος ενισχυτή DIN/IEC 651: 132 Db (Dyn. range of the mic. Amplifier)

ΝΑΙ

Μικρόφωνα Ε
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
1

Ζεύγος µικροφώνων (πουράκια) ειδικά για stereo ηχογραφήσεις

ΝΑΙ

Πυκνωτικά µικρόφωνα, καρδιοειδή

ΝΑΙ

Aπόκριση συχνότητας: 20Ηz-20kΗz

ΝΑΙ

Μέγιστο SPL: 138dB SPL

ΝΑΙ

Σήµα σε αναλογία θορύβου: 81dB (A weighted) (Signal to Noise Ratio)

ΝΑΙ

Μικρόφωνα Ζ
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.
∆υναµικο Μικρόφωνο
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ΝΑΙ
1
ΝΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συχνοτικό Εύρος 50 to 15.000 Hz

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

Ακουστικά κλειστού τύπου
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
8

Μαγνήτης: Νεοδυµίου (Magnet: Neodymium)

ΝΑΙ

Πηνίο φωνής : CCAW (καλώδιο αλουµινίου µε επίστρωση χαλκού ) (Voice Coil)

ΝΑΙ

Aπόκριση συχνότητας: 15 Hz to 28 kHz

ΝΑΙ

Ευαισθησία: 99 dB

ΝΑΙ

Αντίσταση: 38 Ω

ΝΑΙ

Προενισχυτής ακουστικών
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
1

Έξοδοι: 8

ΝΑΙ

Είσοδοι: XLR balanced

ΝΑΙ

Έξοδοι: TRS balanced foldback

ΝΑΙ

Ισχύς Εξόδου: 250mW + 250mW @ 32ohm ανά κανάλι

ΝΑΙ

MONITOR CONTROLLER
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
1

Είσοδοι: XLR

ΝΑΙ

Έξοδοι: XLR, Stereo TRS

ΝΑΙ

Aπόκριση συχνότητας 10Hz - 100kHz

ΝΑΙ

S/N ratio: -96dB

ΝΑΙ

∆υναµική Περιοχή 116db

ΝΑΙ

THD&N: 0,002% (@1kHz, 0dBu σταθµη εισόδου)
MIDI KEYBOARD
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
1

Ηµιβαρυκεντρισµένα πλήκτρα > 60

ΝΑΙ

Λειτουργία aftertouch

ΝΑΙ

2 επιφανειες αφής

ΝΑΙ

HXEIA ΓΙΑ LIVE
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.
Τραπεζοειδές 2 δρόµων

ΝΑΙ
1 ΣΕΤ
ΝΑΙ

Woofer 12"

ΝΑΙ

Ενισχυτής Class D 1000W RMS (500W LF, 500W HF) 2000W Peak

ΝΑΙ

Απόκριση συχνότητας (-6dB): 52Hz - 18kHz

ΝΑΙ

Απόκριση συχνότητας (-10dB): 48Hz - 20kHz

ΝΑΙ

∆ιασπορά (-6dB): 75º
Μέγιστο SPL: 131dB peak
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ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Εµπέδυση εισόδων
•
XLR/1/4" - 40KOhms balanced / 20kOhms unbalanced
•
XLR/1/4" Mic mode: 2260Ohms balanced
•
RCA: 10kOhms

ΝΑΙ

∆ιακόπτες - Έλεγχοι: Power (on/off), Gain εισόδου A και B, Mic/line, LF Mode

ΝΑΙ

(Ext Sub/Norm/Deep), HF Mode (flat/Vocal boost), Front Led
(on/off/limit)
Προστασίες: θερµική, υπερφόρτωση εξόδου, overtemperature muting, GuardRail

ΝΑΙ

Ψηφιακή κονσόλα ήχου
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
1

Μηχανοκίνητα ποτενσιόµετρα: 16x100mm (Motorized faders)

ΝΑΙ

∆υνατότητα µίξης >=65 καναλιών ήχου

ΝΑΙ

Γραµµές εισόδου: 4 (4 line inputs)

ΝΑΙ

AES input
AES Output
(40bit floating point)

ΝΑΙ

(20 sub-group / aux busses)

ΝΑΙ

(4 Stereo Lexicon Effects engines)

ΝΑΙ

(4 Mute Groups)

ΝΑΙ

Έγχρωµη οθόνη αφής

ΝΑΙ

Είσοδοι Μικροφώνου 16

ΝΑΙ

Επιτοίχιες Βάσεις ηχείων
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
1

Οριζόντια, κάθετη ρύθµιση γωνίας

ΝΑΙ

Ρύθµιση βάθους

ΝΑΙ

Αντοχή βάρους >= 20Kgr

ΝΑΙ

Καλώδιο DB25 (Θηλυκό)
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.
Σύνδεση 1: XLRF Θηλυκό

ΝΑΙ
4
ΝΑΙ

Σύνδεση 2: DB25

ΝΑΙ

Μήκος >= 5m

ΝΑΙ

Καλώδιο DB25 (Αρσενικό)
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
4

Σύνδεση 1: XLRΜ Αρσενικό

ΝΑΙ

Σύνδεση 2: DB25

ΝΑΙ

Μήκος >= 5m

ΝΑΙ

Βάση µικροφώνου (HIGH LONG NECK)
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
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ΝΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Aπαιτούµενη Ποσότητα.
Βαση µικροφώνου µε δυνατότητα επέκτασης του βραχίονα στα 2.5µ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

2
ΝΑΙ

Βάση µικροφώνου βαρέως τύπου
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
8

Εύρος ρύθµιση καθ’ ύψος: 925mm έως 1630mm (τηλεσκοπική βάση)

ΝΑΙ

Τηλεσκοπικό µπράτσο ρυθµιζόµενου µήκους από 425mm έως 725mm µε
ρυθµιζόµενη γωνία

ΝΑΙ

Επαγγελµατικό CD player
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
1

∆υνατότητα σύνδεσης συσκευών iPod, iPhone

ΝΑΙ

Υποστήριξη: Audio CD-R/RW

ΝΑΙ

αρχεία mp2: 32/44.1/48kHz, 32-384kbps (data CDs)
αρχεία mp3: 32/44.1/48kHz, 32-320kbps, VBR,
αρχεία wav: 8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48kHz, 16-bit (data CDs)
Αναλογικές έξοδοι RCA unbalanced: 2

ΝΑΙ

Ψηφιακή έξοδο SPDIF (coaxial και optical): 2

ΝΑΙ

Bοηθητική στερεοφωνική είσοδο (mini jack) : 1

ΝΑΙ

Έξοδος ακουστικών µε ξεχωριστή ρύθµιση στάθµης

ΝΑΙ

Υποστήριξη CD text και ID3 tag

ΝΑΙ

Λειτουργία Intro Check

ΝΑΙ

Αντιανέµιο µικροφώνου (Pop filter)
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.

ΝΑΙ
4

Φίλτρο διαµέτρου 6”

ΝΑΙ

Μήκος σπιράλ 355mm

ΝΑΙ

Πανέλα ηχοαπορρόφησης (σετ)
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου

ΝΑΙ

Aπαιτούµενη Ποσότητα.

3

Τεµάχια ανά σετ: >=8

ΝΑΙ

∆ιαστάσεις:>= 60 x 60 x 7,5 cm

ΝΑΙ

ΝRC:>= 0.950

ΝΑΙ

Πυκνότητα >=35kg/m3

ΝΑΙ

Συχνότητες Απορρόφησης: µεσαίες - υψηλές συχνότητες

ΝΑΙ

Συντ. Θερµικής Αγωγιµότητας >= 0,029 kcal/mhoC

ΝΑΙ

Πυραντίσταση: M1, ISO 3795, FMVSS302

ΝΑΙ

Υλικό: αφρώδες

ΝΑΙ

Πανέλα ακουστικής βελτίωσης (σετ)
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου
Aπαιτούµενη Ποσότητα.
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ΝΑΙ
4

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τεµάχια ανά σετ: >=4

ΝΑΙ

∆ιαστάσεις:>= 60 x 60 cm

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝRC:>= 0.70
Πυκνότητα >=

ΝΑΙ

Συχνότητες Απορρόφησης: µεσαίες συχνότητες

ΝΑΙ

Συντ. Θερµικής Αγωγιµότητας >= 0,029 kcal/mhoC

ΝΑΙ

Πυραντίσταση: M1, ISO 3795, FMVSS302

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Υλικό: ξύλο, αφρός

ΝΑΙ

∆υνατότητα εγκατάστασης σε ψευδοροφή
Πανέλα ∆ιαχυτών ήχου (σετ)
Αναφορά κατασκευαστή και µοντέλου

ΝΑΙ

Aπαιτούµενη Ποσότητα.

3 σετ

Τεµάχια ανά σετ: >=6

ΝΑΙ

∆ιαστάσεις:>= 60 x 60 cm

ΝΑΙ

∆υνατότητα εγκατάστασης σε ψευδοροφή

ΝΑΙ

Ηλεκτρολογικό υλικό
Aπαιτούµενη Ποσότητα.

1 σετ
ΝΑΙ

Πολύπριζα για πρίζες σούκο για συνολική κάλυψη 20 θέσεων κατ’ ελάχιστο, τάσης
230V

ΝΑΙ

Προέκταση καλωδίου µήκους 20m, 3G1,5 µε καρέ καλωδίου 1,5mm2, κατάλληλη για
χρήση σε εσωτερικό χώρο: κατ ελάχιστο 3 τεµ

ΑΡΘΡΟ 6ο
∆ικαιούµενοι συµµετοχής - ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτοςµέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες
χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου
Οργανισµού

Εµπορίου

(ΠΟΕ),

η

οποία

κυρώθηκε

µε

το

νόµο

2513/1997,

που

δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών
σχετικών µε το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού.
β) Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.∆.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται
νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε την παροχή υπηρεσιών σχετικών µε το αντικείµενο
του παρόντος ∆ιαγωνισµού.
Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα:
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-

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης -ανάθεσης
της Σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
Σύµβασης.

-

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική
µορφή προκειµένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε
περίπτωση ανάδειξής τους ως Ανάδοχος, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, εάν
και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Κάθε συµµετέχων, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από
µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή σε κοινοπραξία ή
ένωση σε παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό και µαζί µε αυτούς
και οι προσφορές στις οποίες συµµετείχαν.

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους
και τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι µονογραµµένα κατά φύλλο από τον
προσφέροντα µε ποινή αποκλεισµού:
Α. Οι Έλληνες πολίτες
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 1% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. και είναι ποσού 353,66 €.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια
δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες
πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι:
- δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό

ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
- δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
5. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Β. Οι αλλοδαποί
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1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 1% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. και είναι ποσού 353,66 €.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικά µε
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι:
- δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό

ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
- δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους
στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
Γ.Τα Νοµικά πρόσωπα
Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά των εδαφίων Α. και Β. εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του
ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.
∆. Οι συνεταιρισµοί
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 1% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. και είναι ποσού 353,66 €.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
- δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό

ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
- δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει
στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
β.

Πιστοποιητικό

σκοπιµότητας

του

Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ

για

ενώσεις

προµηθευτών

που

αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς
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αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή
εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισµών στις
εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό
µπορεί να προσκοµισθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από
το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την
χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας
Ελλάδος.
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειµένου να διαπιστωθεί η
φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα
κατάσταση των συµµετασχόντων, οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από το
διαγωνισµό, τα ακόλουθα:
• Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των Τεχνικών

προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
• Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από

διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου µε την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει

σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για
τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων όσο
και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, καθώς και εάν η
επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων
κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τους φορείς.
• Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα προσφερόµενα είδη θα είναι αρίστης

ποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβληµα στη χρησιµοποίησή
τους από το ∆ήµο Πωγωνίου και το Ν.Π.∆.∆., ο προµηθευτής υποχρεούται στην
αντικατάστασή τους µε άλλο καλύτερης ποιότητας.
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνονται για το γνήσιο της υπογραφής
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή.
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η
προσφορά θεωρείται ελλιπής και δε λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται,
χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά.
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Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου
της υπογραφής του εκπροσωπούµενου ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αποδεικτικό της
εκπροσώπησης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές σύµφωνα µε το Έντυπο Τιµολόγιο Προσφοράς και χωρίς να αλλάξουν τη
µορφή και τη σειρά, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη.
Στο έντυπο τιµολόγιο προσφοράς συµπληρώνονται οι τιµές προσφοράς για όλα τα είδη.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τιµή τουλάχιστον σε ένα είδος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2. Προσφορά η οποία δεν θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, του άρ. 5 της
διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό.
4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή την
ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού. Οι προσφορές µπορούν να σταλούν ταχυδροµικά ή να
κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου µέχρι και την προηγουµένη του διαγωνισµού .
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν
πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος
άρθρου δεν λαµβάνονται υπ' όψιν.
6. Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι
εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων .
7. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα
που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από
την προκήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την
προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται
στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα.
8. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης,
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
8. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι µονογραµµένες κατά φύλλο από τον προσφέροντα µε
ποινή αποκλεισµού.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
Προσφορές
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο σε δύο αντίτυπα, ένα
πρωτότυπο

και

ένα

αντίγραφο,

(δικαιολογητικά,

τεχνικές

προδιαγραφές,

προσπέκτους prospectus), ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο
παραπάνω άρθρο 6 της παρούσης.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως
εξής:
1. Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών
και εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της µελέτης. Στον κυρίως
Φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση
συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σύµφωνα µε το Έντυπο Τιµολόγιο Προσφοράς.
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη
και µονογραµµένη από τον προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού
παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την
τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους
της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων θα πρέπει να
αναφέρει στη προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους
όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς
δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή
διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις
διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 9ο
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Χρόνος ισχύος των προσφορών
1.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τρεις (3) µήνες από την

εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να
παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία,
πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο
από τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε την επιφύλαξη των
διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ.2.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται, απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή
της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του
διαγωνισµού Υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της
διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ1α.
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ' αυτόν
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην
αρµόδια για την διενέργεια διαγωνισµού, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την
ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο
αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην Οικονοµική
επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά
που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού, ελέγχονται για τη νοµιµότητα τους και
είναι δυνατή η προσβολή τους στον Γραµµατέα της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κατά τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
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3.Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους
λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.
Αρθρο 12ο
Προσφερόµενη τιµή
1. Με την προσφορά η τιµή των προς προµήθεια υλικών δίνεται µε κριτήριο τη
χαµηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην
τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στο ∆ήµο που προβλέπεται στην
διακήρυξη.
2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ.
3. Εάν η προσφερόµενη τιµή είναι σε άλλο νόµισµα ισχύουν οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
που αναφέρονται στο άρθρο 16.
Άρθρο 13ο
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών
1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την
σχετική προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών από
τεχνικοοικονοµική άποψη. Μετά τη λήξη υποβολής προσφορών αποσφραγίζεται ο κυρίως
φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται
από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
κατά φύλλο.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και
σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο µέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύµφωνη µε
την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Οι οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν την ηµέρα και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή
µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Οι
ορισµένες ηµέρα και ώρα θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερόµενους τουλάχιστον δύο (2)
ηµέρες πριν.
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Άρθρο 14ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προµηθευτή έχει σαν
κριτήριο

την

χαµηλότερη

προσφορά

στο

σύνολο

των

ειδών,

εφόσον

πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του άρ. 5 της διακήρυξης. Για την επιλογή
της χαµηλότερης προσφοράς µετά από συµφωνία των προσφερόµενων υλικών µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι
αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη
διακήρυξη ουσιώδεις όρους.
Άρθρο 15ο
Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης
Πριν την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος

είναι υποχρεωµένος να καταθέσει

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας σε ποσοστό τρία (3%) επί του
συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α.
Άρθρο 16ο
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης των υλικών.
Ο χρόνος παράδοσης για την Προµήθεια των ειδών µπορεί να γίνει τµηµατικά ή µετά από
έγγραφη επικοινωνία µεταξύ του ∆ήµου και του Αναδόχου και όχι αργότερα από δύο (2)
µήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού.
Η µεταφορά και η εγκατάσταση των ειδών θα γίνει αποκλειστικά από τον προµηθευτή στο
κτίριο του ∆ιασυνοριακού Κέντρου Προώθησης του Πολυφωνικού Τραγουδιού στην Τ.Κ.
Κτισµάτων.
Η Επιτροπή θα παραλάβει τα είδη, αφού πρώτα διαπιστώσει την καλή λειτουργία τους.
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συµβατικού χρόνου από υπαιτιότητά
του και εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση, εκτός από τις προβλεπόµενες κυρώσεις που
επιβάλλονται (άρθρο 27 της υπ' αριθµ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης) υποχρεούται να
πληρώσει στο ∆ήµο πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33
της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.
Άρθρο 17ο
∆ασµοί
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται της
καταβολής δασµών κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.
Άρθρο 18ο
∆ηµοσίευση
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί µε τοιχοκόλληση στον Πίνακα Ανακοινώσεων του κεντρικού
∆ηµαρχείου στο Καλπάκι, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πωγωνίου www.pogoni.gr και στο
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Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, καθώς και περίληψη αυτής στο
Πρόγραµµα "∆ΙΑΥΓΕΙΑ" και σε µία (1) ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα του Νοµού.
ΑΡΘΡΟ 19ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Ο ανάδοχος προµηθευτής επιβαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς και εγκατάστασης
των ειδών, τα έξοδα δηµοσίευσης και κάθε νόµιµη κράτηση.
ΑΡΘΡΟ 20ο
∆ιακηρύξεις, συµβατικοί όροι δηµοπρασίας
Αντίγραφο

της

διακήρυξης

και των

λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού οι

ενδιαφερόµενοι θα λαµβάνουν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών, Υλικού Εξοπλισµού και
Υπηρεσιών, τηλ. 2653360120 ή την ιστοσελίδα του ∆ήµου Πωγωνίου www.pogoni.gr.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ - ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “POLYPHONIC SONG: A
CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL
CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Του ………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθµός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΕΙ∆Η
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (€)

Προενισχυτής 8 καναλιών

3

4.959,35

Μόνιτορ ηχεία

1

1.341,46

AD/DA Μετατροπέας 8
καναλιών
Κάρτα για πρόσθετα

1

1.422,76

1

975,61

AD/DA Μετατροπέας 16
καναλιών

1

2.154,47

Κάρτα HOST 256
καναλιών

1

731,71

Μεταγωγέας (SWITCH)

3

731,71

Κονσόλα ελέγχου

1

3.252,03

Βάσεις ηχείων

1

Μικρόφωνα A

2

81,30
3.821,14

Μικρόφωνα B

2

569,11

Μικρόφωνα Γ

2

2.276,42

Μικρόφωνα ∆

1

406,50

Μικρόφωνα Ε

1

813,01

Μικρόφωνα Ζ

1

81,30

Ακουστικά κλειστού
τύπου

8

1.097,56

Προενισχυτής
ακουστικών

1

325,20

MONITOR CONTROLLER

1

406,50

MIDI KEYBOARD

1

487,80

HXEIA ΓΙΑ LIVE

2

2.601,63

Ψηφιακή κονσόλα ήχου

1

1.788,62
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΕΙ∆Η
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (€)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Επιτοίχιες Βάσεις ηχείων

2

56,91

Καλώδιο DB25 (Θηλυκό)

4
4

325,20

Βάση µικροφώνου (HIGH
LONG NECK)

2

243,90

Βάση µικροφώνου
βαρέως τύπου

8

447,15

Επαγγελµατικό CD player

1

365,85

Αντιανέµιο µικροφώνου
(Pop filter)

4

121,95

Πανέλα ηχοαπορρόφησης
(σετ)

3

1.300,81

Πανέλα ακουστικής
βελτίωσης (σετ)

4

691,06

Πανέλα ∆ιαχυτών ήχου
(σετ)

3

1.138,21

Ηλεκτρολογικό υλικό

1

24,39

Καλώδιο DB25 (Αρσενικό)

325,20

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:

35.365,85

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:

Φ.Π.Α. (23%):

8.134,15

Φ.Π.Α. (23%):

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

43.500,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Καλπάκι,

/
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